
 

 

2021 اكتوبر  

 إصالحات قطاع البنوك في السودان

 واسترداد األصول

، اتخذ السودان خطوات نحو الهدف المحدد للحكومة االنتقالية السودانية المتمثل 2019منذ اإلطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 

ورغم ذلك، كان معدل التقدم بطيئًا، مع استمرار تفشي الفساد االقتصادي بجانب التحديات  1في بناء "دولة قومية ديمقراطية حديثة".

، مما أدى إلى وجود عقبات أمام تحقيق تقدم اقتصادي يمكن للمواطن 19-االستراتيجية، بما في ذلك المصاعب الناتجة عن جائحة كوفيد

ى عدم قدرة الدولة على معالجة القضايا بشفافية في القطاعين المصرفي والمالي السوداني أن يلمسه. يمكن إرجاع هذا اإلخفاق، جزئيًا، إل

 اللذين شهدا عقودًا من سوء اإلدارة في ظل النظام السابق.

يجب على السودان االنخراط في إعادة بناء اقتصاد شفاف يتسم بالديمقراطية واالبتكار في حال إذا ما أراد السودان مد جسور الثقة مرة  

ى بينه وبين أفراد الشعب السوداني والمجتمع الدولي مع تشجيع االستثمار األجنبي. وفي الوقت الذي تتطلع فيه البالد نحو مستقبل أخر

بما في ذلك تحسين اإلشراف على  -أكثر استقراًرا يتيح الفرصة أمام جميع السودانيين، فإنه يجب أن تكون األولوية لإلصالح المصرفي 

والتعاون الدولي بغرض  -وتنفيذ تدابير أقوى وأكثر فعالية على أرض الواقع لمكافحة غسل األموال ومكافحة الفساد  القطاع المصرفي

استرداد األصول التي خبأها البشير وزمرته الحاكمة في الخارج. وإلى أن يقوم السودان بإصالح القطاع المصرفي واجتثاث الجهات 

 طر حقيقية.الفاعلة الفاسدة، ال تزال هناك مخا

 نظرة عامة

، رفعت الواليات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب وذلك بشكل رسمي، مما سهل عودة 2020في ديسمبر 

ي االستثمارات األجنبية التي يمكنها أن تساعد البالد في إعادة بناء االقتصاد. ومع ذلك، بعد عقود من الفساد، ال تزال حالة الغموض الت

تسيطر على النظام االقتصادي السوداني تشكل عائقًا أمام االستثمار. وتواجه البنوك الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص والشركات 

تجاه العمالء السودانيين كما أنهم ال يمتلكون القدرة الكافية لتقييم المخاطر ؤها الالزم اجرا العناية الواجبة خطوات كل اتخاذ صعوبات في 

 بشكل مناسب. ومن شأن هذه العوامل زعزعة الثقة في االقتصاد السوداني وإعاقة االستثمارات الخارجية.

وبشكل فعلي، اتخذ السودان خطواته األولى التي تحظى بأهمية بالغة تجاه تحسين نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، على  

كافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وإنشاء وحدة استخبارات مالية مكلفة بتتبع التمويل األقل من الناحية الفنية. فقد تم سن قوانين لم

، تم وضع السودان على قائمة 2010غير المشروع والتحقيق فيه، وتوفير صالحيات قضائية للتعامل مع مثل هذه القضايا. وخالل عام 

كبيرة في نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، ما يسمى ( للدول التي تعاني من أوجه قصور FATFمجموعة العمل المالي )

، تمت رفع اسم السودان من القائمة بعد أن وجدت مجموعة العمل المالي أن الحكومة قد وفت 2015"القائمة الرمادية". وفي عام 

، وجدت مجموعة العمل المالي 2016وعقب مرور عام، خالل  2بالمتطلبات الفنية األساسية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، أن الحكومة عالجت معظم أوجه القصور 

بهذا األمر على نحو فعلي، ومع ذلك، لم المتعلقة بالفساد والتي تم تحديدها في مراجعة سابقة من حيث المخرجات الفنية. وقد تم القيام 

وستتم المراجعة التالية المخطط لها، والتي ستجريها المجموعة  3يتم تطبيق التنفيذ الفعلي لإلرشادات الجديدة على السياسيين البارزين.

لمراجعة، أعلن رئيس ، حيث تتضمن قياس فعالية نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في السودان. وقبيل ا2022في عام 

الوزراء عبد هللا حمدوك عن قانون جديد يهدف إلى تعزيز دور البنك المركزي وتحسين إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 4في المؤسسات المالية.

  



 

ال يتفاوت وغير فعال، كما أن في حين أن السودان لديه قوانين موضوعة تهدف إلى الحد من التمويل غير المشروع، إال أن التنفيذ ال يز

اإلشراف المصرفي ال يزال ضعيفًا، وهناك قصور في أوجه التواصل والتعاون عبر القطاع يحتاج إلى التحسين. لم يتم اختبار قدرة 

تحسينات على البنك المركزي على مكافحة الفساد إلى حد كبير، إال أن قادة البنك المركزي قد أبرموا الوعود مراًرا وتكراًرا بإدخال 

، تعهد محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين بزيادة جهود مكافحة غسل 2020وخالل سبتمبر  5قطاع الرقابة المصرفية.

وذكر أن الحكومة تركز على اإلصالحات المطلوبة بشدة لمعالجة األزمة  6األموال لتحسين نزاهة النظام المصرفي في السودان.

وبحسب ما ورد فإنه قد أخبر وفد البنك  7في ذلك "فوضى أسعار الصرف"، والتهريب، وتجارة الذهب غير المشروعة. االقتصادية، بما

عن اإلصالحات المخطط لها لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجهود المبذولة الستعادة العالقات مع  2021الدولي في مايو 

ومع  9لن زين العابدين عن إطالق نظام مزدوج يسمح باالقتراض اإلسالمي وغير اإلسالمي.، أع2021وفي فبراير  8البنوك المراسلة.

ذلك، كان البنك المركزي يخطو بخطى بطيئة تجاه تطبيق اللوائح واإلرشادات المصاحبة أو تزويد الموظفين بالتدريب المطلوب لوضع 

 هذه األنظمة موضع التنفيذ.

صرفي، سن السودان عدة تشريعات وأنشأ وحدات تهدف على وجه التحديد إلى استرداد األصول باإلضافة إلى إصالحات القطاع الم 

ينص أحد هذه القوانين على إنشاء لجنة مكلفة بتفكيك نظام البشير، بما في ذلك حل حزب المؤتمر الوطني  10المهربة في عهد البشير.

سمحت لجنة مكافحة الفساد هذه للحكومة بمصادرة العديد  11المنهوبة. الحاكم السابق، ومصادرة ممتلكاته وأصوله، واستعادة الموارد

 12من أصول حزب المؤتمر الوطني التي تم حله اآلن، بما في ذلك الشركات التابعة له ومباني المكاتب والمركبات والحسابات المصرفية.

إلى جانب مصادر جمعية القرآن الكريم الخيرية أربع قنوات تلفزيونية وصحف خاصة،  13وبحسب ما ورد فإنه من بين هذه المقتنيات

وتتواتر األنباء بأن كل هذه األصول تأتي من داخل السودان. كما قامت اللجنة بحل مجلس إدارة شركة مطار الخرطوم الدولي  14الدينية.

لمتعلقة بالبشير والتحفظ وتعمل اللجنة على تحديد األصول األخرى ا 15وشركة مطارات السودان القابضة بدعوى وجود قضايا فساد.

 17,  ,16عليها، بما في ذلك أصول الشريك المزعوم للبشير عبد الباسط حمزة وشركاته.

 الخطوات ذات األولوية

واإلجراءات المتخذة للحد من آثارها، والتحديات االقتصادية المتوطنة، والمرحلة االنتقالية المتأرجحة وصوالً  19-تشكل جائحة كوفيد

واليوم، ال يزال  18المدني، والمخاوف األمنية، والتأثير الجذري لتغير المناخ، مستقبالً يغلب عليه طابع الغموض للبالد.إلى الحكم 

وإلى أن يقوم السودان بإصالح القطاع المصرفي واجتثاث الجهات الفاعلة  20,  ,19السودان يُصنف كواحد من أكثر الدول فسادًا في العالم.

ك مخاطر حقيقية كامنة. تحتاج الحكومة السودانية والقطاع المصرفي إلى إظهار قدر أكبر من الشفافية، وتطبيق الفاسدة، ال تزال هنا

قوانين وسياسات مكافحة غسل األموال الحالية في السودان واالمتثال لها باإلضافة إلى تحسين سياسات وممارسات الرقابة المصرفية. 

 تصادي والنمو، وكذلك استرداد األصول المساعدة على وضع السودان على طريق التعافي.ومن شأن إعطاء األولوية للتعافي االق

 الشفافية

يجب على إحدى الهيئات الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي إجراء عمليات مراجعة حسابات قضائية للبنك المركزي 

عامة للوزارات الحكومية  قانونية مراجعةويجب إجراء عمليات  مع أحد الشركاء المحليين. بالمشاركةاألخرى االشرافية  والهيئات

باإلضافة  21.المراجعة األخرى لضمان المساءلة والكشف عن الفساد واالحتيال والهدر. يجب أن تنشر المواقع الحكومية جميع تقارير

 2019لعامي ديوان المراجعة القومي اء ومجلس السيادة فحص تقارير إلى ذلك، يتعين على الجلسة التشريعية المشتركة لمجلس الوزر

 ، والتعامل مع حاالت الفساد الموثقة باستخدام اآلليات القانونية المعمول بها بالفعل، ونشر النتائج لعامة الشعب السوداني.2020و 

على مدى عقود، خضعت الشركات  ن استبعادها.في الشركات الخاصة وضما يةقوات األمنالمكونات يجب على حكومة السودان تحديد 

لتدقيق المملوكة كليًا أو جزئيًا ألجهزة األمن الحكومية، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وكبار قادة قوات الدعم السريع، للقليل من ا

نية لالغتناء. ويجب على حكومة السودان في أكثر قطاعات االقتصاد ربحية. لقد منحوا ألنفسهم عقودًا حكومية، باستخدام األصول الوط

تكثيف الجهود لتحويل هذه الشركات إلى كيانات ذات ملكية عامة. وفي غضون ذلك، يجب أن تخضع الشركات لرقابة وزارة المالية، 

إلى ديوان المراجعة القومي. كما يجب على الحكومة أن تتخذ  والمراجعة القانونية كما يجب أن يُطلب منها تقديم نتائج عمليات التدقيق

  22الخطوات الالزمة لضمان تزويد هيئات إنفاذ القانون والقضاء بالموظفين المناسبين وتمكينهم من تقديم هؤالء الفاعلين إلى العدالة.

عانت وحدة االستخبارات المالية  المالية. يجب على الحكومة السودانية إعطاء األولوية إلدخال إصالحات على وحدة االستخبارات



 

السودانية، على الرغم من قيامها بمهام عملها، من سنوات من اإلهمال. يجب أن تضمن الحكومة أن هذه الوحدة تتمتع باستقاللية تامة 

تب مناسبة بعيدًا عن تضارب وأنها تحظى بكافة أشكال الدعم المناسب للقيام بمهام واجباتها؛ وتزويدها بمهنيين مؤهلين يتقاضون روا

المصالح؛ وتدريب الموظفين على جهود مكافحة الفساد، بالتوازي مع التهديدات الناشئة على الصعيدين المحلي واإلقليمي، مثل عمليات 

التحقيقات بدقة  التعاقد التي يشوبها االحتيال أو العمالت المشفرة؛ كما يتم توفير المعدات والبرمجيات التي يحتاجها موظفوها إلجراء

 وإعداد القضايا للمقاضاة.

يجب أن يحظى النظام القضائي بالدعم المناسب ليظل في معزل عن أي مؤثرات  يجب على الحكومة السودانية تعزيز النظام القضائي.

التدريب المناسب أو الدعم  خارجية محتملة أثناء قيامه بمهمته. وباإلضافة إلى ذلك، على الحكومة أن تتأكد من أن موظفي القضاء يتلقون

 الفني حول الموضوعات ذات الصلة بقضايا غسل األموال المعقدة، بما في ذلك التمويل غير المشروع والفساد.

 المسؤولداد تقارير عن االستثمار فرض اعيجب على الواليات المتحدة والمملكة المتحدة )المملكة المتحدة( والحكومات األخرى  

مثل إلزام البنوك والجهات الفاعلة األخرى في  ،لمواكبة أوضاع االستثمار بالسودان  مفصلة خصيصا المستثمرين من دولهم علي 

القطاع الخاص المشاركة في القطاعات التي تنطوي على معدل مخاطر مرتفع بإجراء العناية الواجبة المعززة عند بدء عالقة تجارية 

هذه المبادرات. ويمكن لمثل هذا النظام أن يعزز من الشفافية بشكل أوسع في كل من القطاعين العام  جديدة في السودان ونشر نتائج

والخاص. وبالتالي، يجب على الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والحكومات األخرى التي لديها بنوك دولية رائدة تسهيل الحوار 

 لمالية في نطاق سلطتها القضائية والبنوك السودانية.الرسمي والشفاف وتبادل المعلومات بين المؤسسات ا

 اإلشراف على القطاع المصرفي

وينبغي أن تشمل الجهود مراجعة  يجب أن يكون لبنك السودان المركزي دوًرا مستقالً وشفافًا في الرقابة على القطاع المصرفي. 

إدخال تحسينات عليها؛ والمصادقة على بيع جميع أسهم البنك التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب و

المركزي في البنوك التجارية؛ وإصدار إرشادات محددة بشأن األنشطة المالية غير المشروعة التي تؤثر على السودان، مثل الفساد 

نهج قائم على المخاطر إلعطاء األولوية الشخصيات السياسية البارزة؛ واعتماد االقتصادية التي تقوم بها األنشطة وتمويل اإلرهاب و

للبنوك والكيانات ذات معدل المخاطر المرتفع التي تهدد االستقرار االقتصادي. كما سيستفيد البنك المركزي من مراجعة مستقلة من 

 طرف ثالث لهيكله التنظيمي، إلى جانب تقييم احتياجات التوظيف والمؤهالت.

، ال الشركاء الدوليين، تشجيع القطاع المصرفي السوداني على تقديم تقارير األنشطة المشبوهةيجب على البنك المركزي، بمساعدة 

سيما المتعلقة بالفساد وتمويل اإلرهاب. وإلنشاء نظام فعال حقًا، يجب على البنك المركزي إصدار توجيهات ال تشجع على تقديم تقارير 

نماذج ألفضل الممارسات التي تشجع على تقديم تقارير فعالة لألنشطة المشبوهة ، بل تحدد على نحو واضح فحسباألنشطة المشبوهة 

وفي الوقت المناسب وذلك بغرض تعظيم التأثير ومساعدة وحدة االستخبارات المالية السودانية. وينبغي أن تنخرط وحدة االستخبارات 

ويل غير المشروع واالتجاهات والعالمات الحمراء التي يمكن المالية أيًضا في حوار مستمر مع القطاع المالي وأن تشارك أنماط التم

للبنوك استخدامها لتحسين برامج االمتثال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وإثراء جودة تقارير األنشطة المشبوهة، كما ينبغي 

فتح تحقيقات تؤدي إلى المالحقات القضائية. بعد ذلك على وحدة االستخبارات المالية السودانية استخدام تقارير األنشطة المشبوهة ل

ويجب أن يتعاون الشركاء الدوليون مثل وزارة الخزانة األمريكية ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع البنك المركزي 

 هة تتسم بجودة أفضل.ووحدة االستخبارات المالية للحث مشاركتهم وتقديم الدعم الالزم للحصول على تقارير األنشطة المشبو

على البنوك المراسلة العالمية أن تتعاون مع البنوك السودانية وتمارس الضغوط عليها، حسب الحاجة، لتحسين برامج االمتثال 

بما في ذلك ممارسات العناية الواجبة تجاه العمالء. وعلى وجه الخصوص، يجب على البنوك  ،لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

سلة العالمية التأكيد على العناية الواجبة المعززة للسياسيين البارزين، والكيانات المرتبطة بشكل رسمي أو غير رسمي بالشخصيات المرا

 السياسية البارزة، والمعامالت ذات معدالت المخاطر المرتفعة. وللتخفيف من إمكانية تقليل المخاطر، ينبغي للبنوك السودانية التأكد من

المراسلة لديها على دراية بجميع الخطوات التي تتخذها لتحسين االمتثال اللتزامات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، أن البنوك 

 العناية الواجبة تجاه العمالء والعناية الواجبة المعززة. ال سيما من خالل تنفيذ

 المساعدة الفنية

يجب أن تركز خيارات المساعدة الفنية  ه لدعم الحكومة السودانية الجديدة.على المجتمع الدولي أن يواصل برامج المساعدة الخاصة ب

المحددة على مكافحة الفساد وجهود مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وهو أمر تحظى فيه مؤسسات البنك الدولي، وصندوق النقد 



 

األوروبي/الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية، ومكتب األمم  الدولي، ووزارة الخزانة األمريكية، ووزارة الخارجية األمريكية، واالتحاد

 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعات أخرى بخبرة كبيرة في التنفيذ.

يجب أن تساعد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في إعداد خطة عمل لحكومة السودان بشأن مكافحة  

واالستفادة من شبكتها اإلقليمية من المهنيين المصرفيين وخبراء التمويل. وينبغي أن تحظى المجاالت مويل اإلرهاب، غسل األموال وت

ذات معدالت الضعف الخاصة باألولوية، مثل مخاوف مكافحة غسل األموال في قطاع الذهب، ومساعدة القطاع المصرفي لالمتثال 

 خبارات المالية بشأن زيادة استخدام البنوك لتقارير األنشطة المشبوهة.لإلرشادات الدولية، وإرشادات وحدة االست

 استرداد األصول 

ينبغي للسودان وحلفائه تشكيل شراكة دولية لتحديد المكاسب غير المشروعة التي تم تحقيقها في فترة حكم البشير والمخبأة في 

ي فعال السترداد األصول من شأنه أن يعزز انتقال السودان كي إن وجود برنامج دول الخارج والتحفظ عليها وإعادتها مرة أخرى.

تصبح دولة ديمقراطية حديثة. وستكون هذه الخطوة بمثابة رسالة قوية إلى الشعب السوداني مفادها أن المجتمع الدولي يدعم االنتقال إلى 

في عهد البشير. في حين أنه لم يعد من الممكن الحكم الديمقراطي ولن يعد بمثابة مالذ آمن لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما حدث 

عاًما، إال أن جميع المؤشرات تشير إلى أنها  30معرفة مقدار ما تم نهبه من األموال على يد البشير الذي استمر في الحكم على مدى 

ستكون األصول المستردة بمثابة تبلغ مليارات الدوالرات، بالنظر إلى نطاق المصادرة المحلية وطول الفترة التي قضاها في السلطة. و

 شرارة التعافي لالقتصاد السوداني المتعثر.

يجب أن يكون لمثل هذه المبادرة يجب أن تمتثل الشراكة الدولية للمعايير الدولية المعمول بها بشأن الشفافية واسترداد األصول. 

إلعادة األصول المنهوبة في عهد البشير، مما يشير إلى تواجدًا على اإلنترنت يسهل الوصول إليه مع توفير منصة واضحة وشفافة 

التزام المجتمع الدولي بحل هذه المشكلة. كما أن هذا األمر من شأنه تيسير تبادل المعلومات االستخبارية ، وتوفير استراتيجية تواصل 

ادل المعلومات حول األصول المستهدفة مركزية موحدة بشأن التقدم المحرز والسماح للمجتمع المدني والجهات الفاعلة األخرى بتب

المحتملة عبر منصة واحدة. وينبغي أن تشكل اإلرشادات التي وضعها البنك الدولي ومبادرة استرداد األصول المنهوبة التي يدعمها 

 24,  ,23مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أساًسا لهذا الجهد.

من األفضل أن يكون مقر البرنامج هو مركز التنسيق  مركز التنسيق الدولي لمكافحة الفساد. يجب أن تكون الشراكة الدولية داخل 

 الدولي لمكافحة الفساد الذي يقع في لندن، حيث يضم العديد من مسؤولي إنفاذ القانون من العديد من الوكاالت حول العالم، من أجل تعظيم

 25ة؛ وبدالً من ذلك، يمكن أن يتم ذلك داخل وحدة إنفاذ القانون القائمة في الترويكا.فرص التعاون الدولي وتبادل المعلومات االستخباري

 يجب أن تتميز هذه المبادرة نفسها أيًضا بعنصر بناء القدرات وتبادل الخبرات الذي يسمح لمسؤولي إنفاذ القانون السودانيين باالستفادة

 ية في السودان.من المشاركين في الجهود الدولية لتحسين المعرفة الفن

في مرحلة مبكرة من بداية أي برنامج من هذا القبيل، يجب على الجهات  على الشراكة الدولية اآلن أن تنخرط في كيفية إعادة األصول. 

ة مباشرة الفاعلة معالجة أساليب القناة التي ينبغي من خاللها إعادة األصول. وبالتوازي مع األمثلة المحلية، يمكن تحويل األصول المسترد

إلى وزارة المالية أو البرنامج الذي تديره. ومع ذلك، ينبغي النظر بجدية في االتفاقات الثنائية التي تضمن تخصيص األموال للمشاريع 

طويلة األجل التي تحقق النفع األكبر للسودان. ويمكن أيًضا من خالل قسم فرعي مخصص من مشروع دعم األسرة في السودان الذي 

ومن شأن مثل هذه القناة المعترف بها والمعتمدة دوليًا أن تتيح  27, , 26نك الدولي للمساعدة االقتصادية أن يخدم هذا الغرض.يديره الب

استرداد الشعب السوداني لألصول بشكل آمن في حين أنها تعمل أيًضا كمثال إيجابي للدول األخرى التي تنهض مرة أخرى عقب سقوط 

 أنظمتها الفاسدة.

سيكون التعاون الكامل لتزم البنوك السودانية والدولية والمؤسسات المالية األخرى بالتعاون الكامل مع الشراكة الدولية. يجب أن ت

بين القطاعين العام والخاص أساسيًا. وينبغي أن تلتزم البنوك والمؤسسات المالية باالمتثال الكامل وفي الوقت المناسب وبطريقة دقيقة 

االستخبارات المرتبطة باألصول المتعلقة بالبشير. لذلك يجب إشراك البنوك والمؤسسات المالية في مرحلة مبكرة لطلبات المعلومات و

وتقديم التزامات عامة تتسم بالشفافية للمساعدة في المبادرة. وعلى وجه الخصوص، على البنوك التي عملت سابقًا في السودان أو كانت 

 نظام السابق، إجراء مراجعات وتحديد األصول التي يمكن أن تكون نتاًجا من عائدات الفساد.ذات صلة بالسودان قبل اإلطاحة بال
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